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 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة
 

 الدورة التاسعة والتسعون

 0202أكتوبر/تشرين األول  02-02روما، 

اللوائح واإلجراءات ملشاركة منظمات اجملتمع املدني وممثلي القطاع مواصلة استعراض مشروع "

 "يف اجتماعات منظمة األغذية والزراعة اخلاص

 

اللوائح واإلجراءات خالل دوراتها القليلة املاضية باستعراض  )اللجنة( قامت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية -1

 .)الفاو( يف اجتماعات منظمة األغذية والزراعة ملشاركة منظمات اجملتمع املدني وممثلي القطاع اخلاص

 

، 2212يونيو/حزيران  22إىل  11 يف الفرتة منيف دورته التاسعة واألربعني بعد املائة املنعقدة  ،وأشار اجمللس -2

 مراجدع  الواسدع النطداإل إلطدار     لدى إقراره تقرير الدورة الثامنة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، إىل الددع   

وأعدر  عدن    الفداو وممثلدي القطداع اخلداص يف اجتماعدات      ييربز جتربة الفاو يف جمال مشاركة منظمات اجملتمع املددن 

. وأشدار اجمللدس إىل أن عدددان مدن     تاللدوائح واإلجدراءا  مشدروع  لجندة يف ضريد    الارتياحه حيال التقدم الذي أحرزته 

يف اجتماعدات منظمدة    اللوائح واإلجراءات ملشاركة منظمات اجملتمع املددني وممثلدي القطداع اخلداص    األحكام يف مشروع 

الصدلة مدن تقريدر     واملقتطد    يدرد  إعادة النظر فيه حبسد  االقتريداء )  زيد من التوضيح واملتا  إىل حي األغذية والزراعة

 (.من هذه الوثيقة 2اجمللس يف املرفق 

 

مشاورات مع اجملموعات اإلقليمية الستعراض مشدروع  واألمانة أن تعقد اجتماعات إعالمية  إىلوطل  اجمللس  -3

يف مدا   1يف املرفدق  املقرتحة اليت أوصت بهدا اللجندة    اللوائح واإلجراءاتوضليلها ومناقشتها. وترد  راءاتاللوائح واإلج

 .يلي

 



CCLM 99/4 2 

 

 اللوائح واإلجراءات جوان وبناًء على طل  اجمللس، عقدت األمانة مشاورات أظهرت أنه ميكن تعديل بعض  -2

الدورة التاسعة واألربعني بعد املائة للمجلس. ويف الوقت  خاللُقّدمت بعض املالحظات اليت  لتأخذ يف احلسباناملقرتحة 

 اللوائح واإلجراءاتمناقشة  ات طابع سياسي بشأن حمتوى لعقد  من أهمية األعرياء ه ما يععينه، أظهرت املشاورات 

  ستعراضها.العملية بالتوازي مع أي  ،املقرتحة

 

اللدوائح  شورة بشأن سبيل املريدي قددمان يف مدا مدر مشدروع      وقد ترغ  اللجنة، يف ضوء ما سبق، يف إسداء امل -5

املرفقة يف ما يلي. وباإلضدافة إىل   الفاويف اجتماعات  ملشاركة منظمات اجملتمع املدني وممثلي القطاع اخلاص واإلجراءات

اللددوائح عمليددة اسددتعراض واجلدددول الددزمت املددتعل قني بآرائهددا حددول اإلجددراءات ب اإلدالء لدد ، قددد ترغدد  اللجنددة يف 

. وجتدر اإلشارة إىل أنه بانتظدار مواصدلة اسدتعراض هدذه املسدألة، ستسدتمر األماندة بشدكل عدام يف تطبيدق           واإلجراءات

 .اجتماعات املنظمة ليحريرواتوجيه الدعوات إىل منظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص لممارساتها احلالية 
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 0املرفق 
 

 لجنة الشؤون الدستورية والقانونيةل الثامنة والتسعنيمقتط  من تقرير الدورة 

 (CL 149/2 Rev. 1وثيقة ال – 2212مارس/آ ار  11 – 11)روما، 
 

 ملشاركة منظمات اجملتمع املدني وممثلي القطاع اخلاصاحملّدثة اللوائح واإلجراءات 

 يف اجتماعات منظمة األغذية والزراعة
 

 مشروع
 
 وقيمة مساهمة منظمات اجملتمدع املددني والقطداع اخلداص يف ضقيدق أهددام املنظمدة،         تقّر الفاو مبدى أهمية -1

وهي ملتزمة بتسهيل مشاركتها يف عملها وأنشطتها. وبوصفها منظمة معارم ومنتدى حمايدد للحدوار والنقدات، تشدّجع     

ت واملعدارم، مدع األخدذ يف االعتبدار الطدابع احلكدومي       الفاو عملية شاملة للحوار بشأن السياسة العامة ولتبادل اخلدربا 

الدولي للمنظمة ومسؤوليتها أمام أعريائها. واملنظمة ملتزمة بتسهيل مشاركة منظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلداص يف  

الفاو بوصدفها   أنشطة الفاو، مع مراعاة املبدأ القاضي بأن اختا  القرارات أمر يرجع برمته إىل األعرياء، متاشيان مع طابع

 منظمة حكومية دولية يف منظومة األم  املتحدة..
 
وإن "منظمات اجملتمع املدني" هي فئة واسعة تشمل طائفة كب ة من املنظمات اليت، رغ  اختالفهدا، تتقاسد     -2

هجا مشرتكة معينة لتعظي  قدراتها يف جمال اختا  القرارات وأنشطتها املتعلقدة  يف كث  من األحيان أهدافا وموارد و/أو ُن

ثدال  فئدات رئيسدية مدن      1واملعرفة. وتنظر اسرتاتيجية الفاو بشدأن الشدراكات مدع منظمدات اجملتمدع املددني       بالدعوة

 ت االجتماعية.منظمات اجملتمع املدني: املنظمات القائمة على األعرياء واملنظمات غ  احلكومية واحلركا
 
علدى أن القطداع اخلداص يشدمل املنشدآت أو       2وتنر اسرتاتيجية الفاو بشدأن الشدراكات مدع القطداع اخلداص      -3

الشركات أو األعمال التجارية، بغض النظدر عدن حجمهدا وملكيتهدا وهيكلدها، ويغطدي ايدع قطاعدات نظد  األغذيدة           

والزراعة واحلراجة ومصايد األمساك من اإلنتا  إىل االستهالك، مبا يف  ل  اخلدمات املرتبطة بها: التمويدل واالسدتثمار   

تسويق والتجارة. وترى أن القطاع اخلاص يشمل جمموعة واسعة مدن الكياندات الديت تدرتاو  بدني منظمدات       والتأمني وال

توسطة احلج  واملؤسسات الدولية الكربى. وألغدراض هدذه االسدرتاتيجية،    املوالتعاونيات واملنشآت الصغ ة و 3املزارعني

                                                      
 .CL 146/REPمن املرفق واو من الوثيقة  1الفقرة   1

 .CL 146/REP من املرفق جي  من الوثيقة 11إىل  1الفقرات من   2

منظمات صغار املنتجني تندر  ضت إطار اجملتمع املدني. واملؤسسات األكرب حجمان اليت يقدوم اجملتمدع املددني أو تقدوم     متيل الفاو إىل اعتبار أن   3

غ  أن اخلط الفاصل ليس دائمان واضحان. لذا، قدد ُينظدر إىل    منظمات معنية بتجارة األغذية بتمويلها وإدارتها عادة ما تعترب بأنها من القطاع اخلاص.

توى مالئما كّل من هذه املنظمات على حدة لتحديد االسرتاتيجية اليت تندر  يف إطارها على حنو مالئ . ونظران إىل والية الفاو، سوم يريمن عملها مس

وعملياتهدا، حبيدت تؤخدذ آرا هد  باالعتبدار. وسدوم يدتّ  هدذا وفقدان إمدا           من التمثيل واملشاركة من جاند  منظمدات املندتجني يف اجتماعدات الفداو      

 املرفدددق جدددي  مدددن  12لالسدددرتاتيجية اخلاصدددة بالشدددراكة مدددع القطددداع اخلددداص، أو مدددع منظمدددات اجملتمدددع املددددني )انظدددر الفقدددرة         

 (.CL 146/REPمن الوثيقة 
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التجاريدة؛ االضدادات الديت متثدل مصداط القطداع       يشمل  ل  أيريا املؤسسات املالية اخلاصدة؛ اجلمعيدات الصدناعية و   

اخلاص. وإن أي اضادات أو منظمات أو مؤسسدات، يدت  متويلدها إىل حدد كدب  أو حكمهدا مدن قبدل كياندات القطداع           

 اخلاص، إضافة إىل التعاونيات، اليت تكون عادة موجهة حنو ضقيق الربح، ستعترب قطاعا خاصا.
 
على أنه جيوز ملمثلي منظمات اجملتمدع املددني والقطداع اخلداص أن حيريدروا       تاللوائح واإلجراءاوتنر هذه  -2

اجتماعات الفاو، مبا يف  ل  دورات األجهزة الرئاسية والدستورية للفاو، بصفة مراقبني إّما نتيجة حلصوهل  على صدفة  

عملية تقيي  ما إ ا مت استيفاء . وُتمنح الصفة الرمسية نتيجة خمّصررمسية لدى املنظمة، أو بناًء على دعوة على أساس 

احملتمل مع الفداو. ومدن أجدل     السابق أو متطلبات موحدة معينة، مبا يف  ل  اهتمام الكيان املعت بعمل الفاو، وتعاونه

احلفاظ على الطابع احلكومي الدولي للمنظمة واستقالهلا وحيادهدا يف عمليدة صدنع القدرار، تسدتبعد كياندات اجملتمدع        

إىل اخلربة السدابقة للمنظمدة، وإىل خدربة     اللوائح واإلجراءاتاخلاص من عملية صنع القرار. وتستند هذه  املدني والقطاع

 عدد من املنظمات والربامج والصناديق التابعة ملنظومة األم  املتحدة.
 

 منظمات اجملتمع املدني ذات الصفة الرمسية -أواًل
 

 الصفة الرمسية منظمات اجملتمع املدني املؤهلة للحصول على -ألف
 
 لكي تكون منظمات اجملتمع املدني مؤهلة للحصول على الصفة الرمسية، جي  أن: -5

 
 املنظمة؛ واليةمع  مبا يتماشىيكون هلا أهدام ونطاإل أنشطة  )أ(

 تتمتع بالتمثيل يف جمال نشاطها؛ ) (

 تكون هلا أهدام وأغراض تتفق مع أهدام الفاو وضرتم نصوصها األساسية؛ ) (

 يكددون هلددا جهدداز تددوجيهي دائدد  وممثلددون مفّوضددون وإجددراءات وآليددات معمددول بهددا قانونددا للتواصددل  )د(

 ؛مع أعريائها

تتمتع بالشفافية واملساءلة بشكل كامل جتاه الفاو يف ترتيباتها التعاونية مدع املنظمدة حبيدت ال يدؤثر أي      )هد(

 تريار  يف املصاط يف نزاهة وحيادية الفاو.
 
معنية يف اجملتمع املدني صفةن رمسية، قد ُيطل  إليها إقامة عالقات عمل مع املنظمة مدن  نح منظمة قبل أن ُتم -1

خالل الرتتيبات املؤسسية وأدوات التعاون احملّددة يف اسرتاتيجية الشراكات مع منظمات اجملتمع املددني وضدمن إطدار    

 .اللوائح واإلجراءاتهذه 
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 ليت تتمتع بصفة رمسيةحقوق منظمات اجملتمع املدني ا -باء
 
 ملنظمات اجملتمع املدني اليت تتمتع بصفة رمسية: -1

 
مستشارين، حلريدور دورات  أن ترسل مراقبان )من دون أن يتمتع حبق التصويت(، وله أن يصطح  معه  )أ(

ه مدا   يطلد  إليد   أخذ الكلمة أمام اهليئات التابعة للمؤمتر، لكدن دون املشداركة يف املناقشدات    املؤمتر؛ 

بناًء على طل  موجَّه إىل املدير العام، ومبوافقة اللجنة العامة للمدؤمتر، أخدذ الكلمدة أمدام     الرئيس  ل ؛ 

 املؤمتر نفسه؛

أن ضرير )من دون أن تتمتع حبق التصويت( دورات اجمللس، واللجدان الفنيدة املنشدأة مبوجد  املدادة       ) (

 الفنيدة الدسدتورية، واالجتماعدات واملشداورات     ) ( من الدستور، واملؤمترات اإلقليميدة واألجهدزة  1 -5

للمنظمة، وأخذ الكلمة أمام اجلهداز املعدت، واملشداركة يف املناقشدات بنداًء علدى موافقدة الدرئيس، ومبدا          

 من إجراءات؛ هيتماشى مع ما تعتمد

الفنية أو أن تشارك بصفة مراق  )من دون أن تتمتع حبق التصويت( يف اجتماعات اخلرباء أو املؤمترات  ) (

الندوات حول مواضيع تددخل يف نطداإل ميدادين اهتمامهدا وأن تشدارك يف املناقشدات بنداء علدى موافقدة          

 من إجراءات؛ هالرئيس، ومبا يتماشى مع ما تعتمد

 أن تتلق ددى، قبددل انعقدداد الدددورة أو االجتماعددات، وثددائق  ات طددابع غدد  مقّيددد، إضددافةن إىل معلومددات  )د(

 ر عقدها لبحت املوضوعات املتَّفق عليها مع األمانة؛بشأن االجتماعات املقر
 
وعلى الرغ  مم ا تقّدم، قد ختريع مشاركة منظمات اجملتمع املدني يف دورات املنظمة واجتماعاتها إىل ترتيبدات   -8

 يوافق عليها اجلهاز أو االجتماع املعت، وتكون ضرورية لس  أعمال االجتماع.
 

 ع املدني اليت تتمتع بصفة رمسيةالتزامات منظمات اجملتم -جيم
 
 تتعهد منظمات اجملتمع املدني اليت تتمتع بصفة رمسية مبا يلي: -1

 
 أن تتعاون تعاونان تامان مع الفاو من أجل تعزيز أهدام املنظمة؛ )أ(

أن ضّدد، بالتعاون مع الوحدات املختصدة يف الفداو، الطدرإل والوسدائل الديت تكفدل تنسديق األنشدطة يف          ) (

 ال اختصاص الفاو، بغرض تاليف االزدوا  والتداخل غ  الالزمني؛جم

مددة، أن تسددمح حبريددور ومشدداركة ممثددل للفدداو يف اجتماعددات أجهزتهددا الرئاسددية، واعياتهددا العا      ) (

 ، وأن تتخذ إجراءات التنسيق الالزمة على مستوى األمانة؛واالجتماعات الفنية املناسبة

وبناًء على طل  املدير العام، يف زيادة التعري  بربامج وأنشدطة الفداو وفهمهدا    أن تسه ، قدر املستطاع،  )د(

 على حنو أفريل، و ل  عن طريق مناقشات مالئمة أو أشكال متفق عليها للدعاية؛

 أن ترسل إىل الفاو تقاريرها ومطبوعاتها على أساس التبادل؛   )هد(

هيكلها وعريويتها، وكذل  بدالتغي ات اهلامدة الديت    أن تبقي الفاو على عل  بالتغي ات اليت ضصل يف  )و(

 تطرأ على أمانتها؛  
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أن ترفع تقارير سنوية عن أنشطتها، وخاصة يف ما يتعل ق بالددع  الدذي وف رتده لعمدل الفداو، وأجهزتهدا        )ز(

 الرئاسية والدستورية وأماناتها، لكي تنشر يف وقت الحق على املوقع الشبكي للفاو.

 أداء اآلليات اليت تريمن الشفافية واملساءلة يف عملياتها. أن تكفل فعالية ) (
 

 استعراض الصفة الرمسية -دال
 
واألحكام  اللوائح واإلجراءات همتتثل منظمات اجملتمع املدني اليت ُتمنح الصفة الرمسية يف ايع األوقات هلذ -12

 إنها ها يف حالة عدم االمتثال. األخرى  ات الصلة من النصوص األساسية. وجيوز تعليق الصفة الرمسية أو
 

 التعليق
 
تستعرض املنظمة بشكل دوري أنشطة منظمات اجملتمع املددني الديت تتمتدع بالصدفة الرمسيدة، باالسدتناد إىل        -11

 اللدوائح واإلجدراءات  التقرير السنوي املقدم إىل الفاو أو غ   ل  من املعلومات  ات الصلة، لتحديد مدى امتثاهلدا هلدذه   

من الصكوك  ات الصلة، ومساهمتها يف عمل الفاو. وجيوز للمنظمة أن توصي بتعليق الصفة الرمسيدة ملددة تصدل     وغ ها

أو غ هدا مدن    للدوائح واإلجدراءات  إىل ثال  سنوات عندما يدل تقيي  أن منظمة اجملتمع املدني قد أخفقت يف االمتثدال  

ما   تبد منظمة اجملتمدع املددني أي اهتمدام، أو   ضريدر     الصكوك  ات الصلة. وجيوز أيريا تعليق الصفة الرمسية عند

 أي اجتماعات خالل فرتة سنتني أو أكثر. وقد يستمر التعليق لفرتة أطول إ ا ظلت األسبا  اليت دفعت إليه قائمة.
 
وستخطر املنظمة يف وقت مبكر منظمات اجملتمدع املددني الديت سدُتعلق صدفتها الرمسيدة بنيتهدا القيدام بدذل            -12

 واألسبا  الكامنة وراء هذا اإلجراء وستتا  هلا فرصة تقدي  تعليقات بهذا الشأن.
 

 اإلنهاء
 
 جيوز إنهاء الصفة الرمسية يف الظروم التالية: -13
 

حينما ترى املنظمة أن الصفة الرمسية   تعد ُتعتَبر ضرورية أو مالئمة يف ضوء تغ  الربامج أو غد   لد     )أ(

 من الظروم؛

   تقّدم منظمة اجملتمدع املددني، خدالل السدنوات األربدع املاضدية، أي مسداهمة إجيابيدة أو فعالدة         إ ا  ) (

 لعمل املنظمة؛

إ ا أساءت منظمة اجملتمع املدني، على حنو واضح، اسدتخدام الصدفة املمنوحدة هلدا أو قامدت بأعمدال        ) (

 تتماشى معها؛   التتناقض مع أغراض ومبادئ دستور الفاو، أو 

 أخفقت، بعد التعليق ملدة ثال  سنوات، يف معاجلة الظروم اليت أدت إىل هذا التعليق. إ ا )د(
 
وستخطر املنظمة يف وقت مبكر منظمات اجملتمع املددني الديت سدتنهي صدفتها الرمسيدة بنيتهدا القيدام بدذل           -12

 واألسبا  الكامنة وراء هذا اإلجراء وستتا  هلا فرصة تقدي  تعليقات بهذا الشأن.
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 13 ةجيوز ملنظمة من منظمات اجملتمع املدني ُأنهيت صفتها الرمسية يف ظدل الظدروم املشدار إليهدا يف الفقدر      -15

رمسية بعد سنتني من التاريخ الفعلي لعملية اإلنهاء. وجي  أن يش  هدذا  أن تعيد تقدي  طل  للحصول على صفة  أعاله

 الرمسية   تعد قائمة.الطل  إىل كي  أن الظروم اليت أدت إىل إنهاء الصفة 
 

 خمصصمشاركة منظمات اجملتمع املدني يف اجتماعات الفاو على أساس  -ثانيًا
 

 األهلية للدعوة -ألف
 
ميكن أن ُتدعى منظمات اجملتمع املدني املعنية مبسائل تغطي جزءان خاصان من ميددان أنشدطة الفداو، واملهتمدة      -11

 علدى للمشاركة يف هذه االجتماعات، بنداًء علدى طلد  منهدا و     خمصرحبريور اجتماعات حمّددة يف الفاو، على أساس 

زة الرئاسدية والدسدتورية، واالجتماعدات الفنيدة     قرار إجيابي من األمانة. وقدد تشدمل هدذه االجتماعدات دورات األجهد     

 منظمة.واملشاورات التابعة لل
 
اليت هي أعرياء يف منظمة  بشكل فردي نظمات اجملتمع املدنيملعادة لن توجه الدعوات حلريور اجتماع حمدد  -11

 أكرب مدعوة إىل هذا االجتماع احملدد وتعتزم متثيلها يف هذا االجتماع.
 

 خمصصحقوق منظمات اجملتمع املدني املدعّوة على أساس  -باء
 
إن منظمات اجملتمع املدني املدعّوة للمشاركة يف اجتماعدات حمدّددة تتمتدع، يف هدذه االجتماعدات، بداحلقوإل        -18

 بدداء مددن هددذه  - اتهددا الدديت تتمتددع بهددا منظمددات اجملتمددع املدددني  ات الصددفة الرمسيددة والددواردة يف اجلددزء أوالن     

 .واإلجراءاتاللوائح 
 

 مشاركة ممثلي القطاع اخلاص -ثالثًا
 
أنشدطة الفداو، واملهدتمني حبريدور      جمداالت جيوز دعوة ممثلدي القطداع اخلداص املعنديني مبجدال حمددد مدن         -11

 اجتماعات حمددة للفاو، إّما كمنظمات ُمنحت صفة رمسية، أو على أساس خمصر، للمشاركة يف هذه االجتماعات. 
 
ىل كيانات القطاع اخلاص، قبل منحها الصفة الرمسية، تطوير عالقات تعاونية مدع املنظمدة مدن    جيوز الطل  إ -22

ويف جمدال   4خالل الرتتيبات واألدوات املؤسسية للتعاون املنصوص عليها يف اسرتاتيجية الشدراكات مدع القطداع اخلداص    

 .هذه اللوائح واإلجراءات
 
الذي منحوا الصفة الرمسية أو متت دعوته  للمشداركة يف اجتماعدات   وكمبدأ عام، يتمتع ممثلو القطاع اخلاص  -21

 حمددة على أساس خمصر، بنفس احلقوإل اليت تتمتع بها منظمات اجملتمع املدني املشاركة بالصفة  اتها.
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ولدى النظر يف طلبات احلصول على الصفة الرمسية أو يف طلبات مشاركة ممثلي القطاع اخلداص يف اجتماعدات    -22

 ، ينبغي إيالء االعتبار الواج  إىل ما يلي:خمصرالفاو على أساس 
 

 الطابع احلكومي الدولي الذي تتس  به عملية اختا  القرارات يف الفاو؛ )أ(

 اءلة والوعي باملصاط املمثلة؛ ضرورة ضمان الشفافية واملس ) (

 احلاجة إىل احلفاظ على حيادية الفاو وعدم احنيازها وشفافيتها. ) (
 
وبهدم ضمان الشفافية، سدتتخذ الفداو ايدع اإلجدراءات الريدرورية لريدمان حصدول البلددان األعريداء علدى            -23

يف  ته ون اجتماعات املنظمة. وكشرط ملشدارك معلومات كاملة بشأن املصاط اليت ميثلها ممثلو القطاع اخلاص الذين حيرير

 ما تطلبه األمانة. س حباجتماعات املنظمة، يقوم ممثلو القطاع اخلاص بالكش  عن طبيعة املصاط اليت ميثلونها 
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 0 املرفق
 

 التاسعة واألربعني بعد املائة جمللس منظمة األغذية والزراعةمقتط  من تقرير الدورة 

 (CL 149/REP وثيقةال( 2212يونيو/حزيران  22 – 11)روما، 
 

 الشؤون الدستورية والقانونية

 الشؤون الدستورية والقانونيةالثامنة والتسعني للجنة تقرير الدورة 

 9(0202مارس/آذار  01 – 01)

 

 أقّر اجمللس تقرير الدورة الثامنة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية. -22

 

 وإن اجمللس: -21
 

الذي يربز جتربة الفاو يف جمال مشداركة منظمدات اجملتمدع املددني     راجع املطار ما حظي به اإلأشار إىل  )أ(

 ؛، من دع  واسع النطاإلالفاووممثلي القطاع اخلاص يف اجتماعات 

ملشداركة   اللدوائح واإلجدراءات  وأعر  عن ارتياحه حيال التقدم الذي أحرزته اللجنة يف ضريد  مشدروع    ) (

 ؛الفاواجتماعات  منظمات اجملتمع املدني وممثلي القطاع اخلاص يف

اللوائح واإلجراءات ملشاركة منظمدات اجملتمدع املددني    "يف مشروع  الواردة وأشار إىل أن عددان من األحكام  ()

إعادة النظدر  حيتا  إىل مزيد من التوضيح و "يف اجتماعات منظمة األغذية والزراعة وممثلي القطاع اخلاص

 حبس  االقترياء؛ فيه

مشاورات مدع اجملموعدات اإلقليميدة السدتعراض مشدروع      ووطل  إىل األمانة أن تعقد اجتماعات إعالمية  د()

يف خريد   املنعقددة  دورتهدا   حبلدول اللجندة مدن عملدها     لتنتهيوضليلها ومناقشتها  اللوائح واإلجراءات

2212 . 

 

وأحاط اجمللس علمان مبداوالت جلنة الشؤون الدستورية والقانونية بشدأن التقريدر السدنوي الثداني الصدادر عدن        -22

 .املبادئ األخالقيةجلنة 
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